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Flandra Esperanto-Instituto
Direktoro : Gérard Debrouwere, Marckesteenweg, 18

KORTRIJK
Poŝtĉekkonto : 1969.06

Presado - Eldonado - Librovendado - Propagando - Instruado

La eldonejo „Heroldo de Esperanto" grave reduktis la
prezojn de ĝiaj libroj.

Jen sekvas la prezoj de kelkaj izerkoj :
Jarmiloj pasas du volumoj 119,-— en unu volumo 102.—
Landoj de Fantazio 2 3,80 bind. 37,40
Vagabondo kaj Sinjorino 23,80 „ 37.40
Anstatada Edzino 23,80 „ 37.40
En Okcidento Nen;o Nova 38,25 „ 53.50
La Vojo Returne 42,50 59.50
Esperanto kaj kuhuro 5,10
Setnajna gazeto „Heroldo de Esperanto’ por numero 2,—

Estas ankaŭ haveblaj :
Elektitaj Noveloj, broŝurita 10— fr. Lode Baekelmans
La du Amalinoj 1 0 ,- de Musset
Arno kaj Poezio 10— van Schoor
Leono de Flandrujo, bindita 55— Conscience
Schidlof Vortaro 22,50
Vortareto Blok (1890 radikoj) 2 , - #

Lernolibro Dirksen, la. parto 9,50
,, ,, 2a. parto 3,—

Het Esperanto in 10 lessen 3 ,- Witteryck
Literatura Mondo (monata revue) Jarabono : 62.50 fr.
Flandra Esperantisto, la jarkolekto (sen la numero 1) 10,— fr. 

,, ,, 2a ,, (kompleta) 15,— fr.
INS1GNOJ :

Malgranda verda stelo : 1,75 fr.
Verda stelo, sur blanka fono : 2,25 fr.
Granda verda stelo, kun blanka rando : 3,50 fr.
Glumarkoj, eldonitaj de la firmo ..Heroldo de Esperanto” 

en lingvo Flandra au Esperanta : folio de 8 diversaj 
markoj kostas po 5,— fr. por 10 folioj.

Kongresmarkoj de la 3a. en Kortrijk : po 5,— fr. por 100.
Leterpapero kun verda stelo kaj teksto ,.Esperanto-Lingvo 

Internacia” kaj kovertoj havantaj la saman surpreson, formo 
komerca au privata : por 20 folioj kaj kovertoj po 3,— fr.

Poŝtkartoj kun sama surpreso : por 10 po 5,— fr.
La prezoj ne entenas afrankon.
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F lan dra E speran tisto
Organo de la Flandra Esperanto-Movado

Aperas ĉiumonate.
Redaktoro kaj Administrante :

JAN VAN SCHOOR, L.K.
Julius De Geyterstraat, 131/1, Antwerpen

Jara abonprezo : 15 frankoj. — Eksterlando : 4 belgoj. 
Por membroj de „Flandra Ligo Esperantista" senpage.

Poŝtĉeko : 1735.09
Por la anoncoj oni sin turni al : Marcel VAN ISEGHEM,

Volksplaats, 61, Kortrijk

La ĵuro de fideleco al Flandrujo dum la 12-a lzerpilgrimado, 1931.
„Ni Juras fidelecon,
Flandrujo, ĝis la mort’ !”
La Juro de 1' Flandraj Esperantistoj :
Je Pentekosto pr. ni estos en Kortrijk !
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La Estonto de Polujo*)
La lOan de Novembro 1928 la Pola respubliko festis sian 

dekjaran ekziston. Ke la disvolviĝo de la renaskiĝinta ŝtato ne sekvas 
rekte suprenirantan linion, neniun mirigos. Ke ĝi maldekstren kaj 
dekstren palpante daurigas sian vojon kaj de tempo al tempo ŝancelas, 
oni ne tro severe devas alkalkuli al ĝi. Ke la popolo eklauiris eraran 
vojon espere konfidante gvidanton, kiu iĝis malfidela je sia pasinto kaj 
eĉ ne sciigas al siaj sampartianoj siajn planojn rilate al la konstruo de 
la ŝtato estas pripensige. ke ĝi daurigas celi la reakiron de la historiaj 
limoj estas nesenkulpigeble, car estas neakordigeble kun la firmigo de 
la paco kaj kun la memdisponrajto.

La tragedia de ĝia historio ne estas estinginta la imperialismon 
de 1’ Pola nacio. Dum la milito ĝia delegito postulis teritorion de 
834.288 km. kv. kun 60.438.000 loĝantoj. i.k. proksimume 20 milionoj 
da Poloj. W. Lutoslawski fidis je la nescio de 1’ Eŭropaj ŝtatistoj pri 
la etnika konsisto de 1’ historia Polujo el 1772 por akeeptebligi la 
unuigon de Litovujo. Blank-Rusujo, Okcident-Galicio. Volinio, 
Podolio, Kiev, Okcident-Prusujo, Kurlando kaj Latgalio kun la Pola 
kernlando.

Por teni tian regionon kiel Polan nacian ŝtaton kune, Lutoslawski 
konsideris kiel necese, ke etnika malplimulto regu. Voĉdonrajto kaj 
aliaj politikaj rajtoj estis nur destinotaj por tiuj, kiuj partoprenis la 
nacian aktivecon. Alivorte 40 milionoj da Germanoj kaj Judoj, Ukrainoj. 
Blank-Rutenoj kaj Rusoj, Latvoj kaj Litovoj ne povis influi la 
regadon. Pro pura grandanimeco la aütoritato ne malpermesus al ili, 
ke ili parolu sian lingvon !

La Poloj erare opinias, ke ili estas sufiĉe fortaj, ke la disradikap- 
ablo de ilia civilazicio estas sufiĉe granda por asimili dujn tiujn 
fremdajn popolpartojn. Kaj iliaj Francaj amikoj faras kvazau ili sam- 
opinias. G. Bienaimé supozas, ke la Poligo de Orient-Prusujo okazus 
pli rapide ol la Germanigo de 1’ iamaj Orientmarkoj kaj ke ĝi okazus 
sen devigo kaj perforto ! Post la popolvoĉdonado en 1920 kaj la

*) D-ro G. Schamelhout permesis al „Flandra Esperantisto'’ 
publikigi fragmentojn el sia verko „De Volkeren van Europa en de 
Strijd der Nationaliteiten” (La Popoloj de Europo kaj la Luktado de 
1’ Nacioj), de kiu jam aperis tri volumoj ce la „N . V. tot Verspreiding 
van Goede en Goedkoope Lectuur, Amsterdam” . Jen fragmento, la 
konkludo de la parto pri Polujo, el la impona, severe senpartia kaj tre 
dokumentita verko de la klera scienculo.



balotelektoj por la parlamento, Polaj ŝtatistoj ankorau same erare
opinias. ' •

La Pola imperialismo lauiras du direktojn. Orienten kaj Okcid-
enten. Pilsudski kaj liaj sampartianoj deziras la efektivigon de Litova- 
Blankrutena stato, kiu formus kun Polujo ŝtatfederacion ; ankaŭ la 
disiĝon de la Ukraina S. S. Respubliko el la Sovetunio kaj ĝian aliĝon 
al Polujo kiel tria membro de la federacio. La nacional-demokratoj 
kontraue, la partio de Dmowski, timas, kvankam Rusujo restos 
ankoraü dum duona jarcento malforta, ke la piano estas neefektivigebla 
pro la malamika sintenado de Blank-Rutenoj, Ukrainoj kaj Litovoj. 
La iama ĝenerala prokuroro Stanislaw Bukoviecki konsideras la nunan 
staton de Orient-Prusujo kiel danĝeron por Polujo, kiu povas ekzisti 
sen Dnjepr, sed ne sen larĝa alirejo al la Balta maro. Pro tio per 
nacionala propagando kaj ekonomiaj rimedoj devas esti akirota Orient- 
Prusujo, aŭ almenaü Mazurio kaj Ermlando. La samajn opiniojn havas 
la iama ministro Stanislaw Grabski. Ne malkonfesante sin mem, la 
Pola popolo ne povas akcepti la rezulton de 1’ popolvoĉdonado en 
1920 kiel la definitivan juĝon de 1’ historio. La interpuŝiĝo kun 
Germanujo estas neevitebla kaj Polujo gajnos la militon, kiam ĝi per 
lerta propagando estos simpatiiginta kun si Mazurojn kaj Polajn 
Ermlandanojn ! La iama ĝenerala konsulo en Königsberg Stanislaw 
Srokowski volas plipoligi Orient-Prusujon per la emmigrado de mal- 
multekostaj laborfortoj kaj sufoki ĝin per taügaj rimedoj, tiel ke 
Germanujo ne plu interesiĝu pri la kadavro kaj Polujo sendangere 
ĝin povu aneksi.

Por multaj Orient-Prusujo ne sufiĉas. La neevitebla milito kun 
Germanujo malfermas la pordon por grandaj esperoj. Kun la helpo de 
Francujo kaj Cehoslovakujo, Polujo venkos. Cehoslovakujo ricevas 
Glatz kaj la pligrandigitan Lausitz, 160.000 (?) Slavajn samgentanojn 
kaj pli ol unu miliono da Germanoj, Polujo Silezion kun Breslau, 
Liegnitz kaj Glogau kaj tri milionojn da Germanoj krom la Orient- 
Prusoj.

Memdisponrajto kaj naciecprincipo, la militdevizoj de Wilson 
kaj de 1’ „Entente” estas Jetitaj sur la sterkejon. Flagoj kun la vortoj : 
,,Por via libero kaj por la nia” ne plu flirtas sur la kampo, sed estas 
konservitaj en muzeoj.

Ce pacifistoj kaj socialistoj, ĉe liberaloj, por kiuj liberpensado 
estas io pli ol vorto, Polujo havas malbonan famon. Gi perdis ilian 
simpation pro sia imperialismo, pro sia subpremado de 1’ naciaj mal- 
plimultoj, siaj malbonfamaj malliberejoj, en kiuj komunistoj kaj popol- 
konsciaj alogenoj estas torturataj kiel en la mezepoko, pro sia
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kamparreformo, kiu en la „kresy rajtperforte muite superas la Prusan 
koloniigleĝon*), pro sia enkonduko de diktatoreco, k.t.p.

Polujo faras perfortan politikon — kiu estingas la komunecan 
senton, kiu povas savi Eüropon de pereo — kontraü la liberŝtato 
Danzig, la malplej libéra ŝtato en Eŭropo, kiu estas malgraŭ la pli- 
grandigo de 1' eksporto iom post iom mortpremata, kontraü Orient- 
Prusujo. kiu estas pli kaj pli izoligata per la malfaciligo de 1’ trafiko 
tra la Pola koridoro, kontraü Litovujo, kontraü la fremdaj popolpartoj 
en sia ŝtatregiono. Ĝi pliakrigas la kontrastojn inter si kaj siaj najbaroj 
kaj ĝi ne imagas al si, ke Francujo iam ne plu estos sufiĉe forta por 
helpi ĝin kontraü la el Oriento kaj Okcidento almarŝantaj malamikoj.

Polujo, kiu donacis multajn humilajn heroojn kaj kelkajn grand- 
ajn poetojn al la mondo, kiu ornamis per la belaj floroj de idealismo 
kaj romantiko la sojlon de 1‘ antaüa jarcento. kiu faris al la libero 
multekostajn oferojn, kiu estis granda en la malvenko, akiris en 
Eüropo lokon, kiu ne plu estas forpensebla. Sub fremda tiraneco ĝi 
preferis super riĉe rekompencata malhdelo la martirecon. Ĝiaj plej 
bonaj viroj kaj virinoj neniam dubis pri ĝia restarigo. La Polaj 
patrinoj konservis la lingvon kaj zorgis, ke ne veriĝis la antaüdiro de 
Apukhtin, la kuratoro de instruado en Varsovio : „Post 25 jaroj la 
Polaj virinoj Iule dormigos siajn infanojn per Rusaj kantoj.'' Nun la
Poloj devas esti grandaj en la venko. Ne eksteren devas kreski la 
ŝtato, sed supren per la interna civilizacio de sia loĝantaro. Sian 
propran lingvon la Poloj ne povas altrudi al la fremdaj popoloj en 
siaj ŝtatlimoj. La ligilo, kiu unuigas ilin, devas iĝi pli malstreĉa kiel 
antaüsigno de Eüropa federacio.

Per la celado al absorbado de siaj fremdaj elementoj Polujo 
vekas la malamikecon de siaj najbaraj ŝtatoj kaj préparas la militon. 
Giaj gvidantoj predikas la doktrinon, ke la Pola ŝtato vole nevole 
devas enlimigi ĉiujn Polan parolantojn, ne konsiderante la vivinteresojn

) I. a. en Volinio estis en 1924 jam 7845 Polaj familioj enloĝig- 
itaj sur kampoj, kiuj devus esti aljuĝitaj al Ukrainoj. J. Legras, Les 
frontières orientales de la Pologne. Le Monde Slave, Januaro 1925.

**) R. Martel, L Obsession de la Pologne dans la „ville libre’ 
de Dantzig. Le Cri des peuples, 31 Okt. 1928.

***) Por ankoraü pli malfaciligi la trafîkon, la Pola registaro 
intencas malkonstrui la 1071 metrojn longan Weichselponton apud 
Marienwerder. René Martel nomas la Polan koridoron „terre d’injus
tice” (Le Cri des peuples. 24 Okt. 1928) kaj la dependecon de Dantzig, 
„une injuste et perpétuelle provocation” (La Pologne et nous, pĝ. 240).
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de siaj fremdaj popolpartoj. Ĉu ili do ne konscias, ke la samaj postuloj 
povas esti farataj de la najbaraj ŝtatoj, kiuj havas pli da samgentanoj 
en la Pola respubliko, ol ĉi tiu ekz. en la najbaraj partoj de German- 
ujo kaj en la Sovetunio.

Polujo devas sera sian prosperon kaj forton en etnologiaj, ne 
en historiaj limoj, ĝi devas forlasi duforman imperialismon, se ĝi volas 
daŭrigi sian ekziston, ĝi devas fari repacigan politikon por kunlabori al 
la konstruo de nova Europo, kie memdisponrajto kaj disiĝrajto 
firmigos la nacian doktrinon kaj la pacon.

D-ro G. SCHAMELHOUT.

La Situacio de nia Instituto
Kiam, antau unu jaro, estis pritraktata la starigo de Flandra 

Esperanto-Instituto, multaj el niaj amikoj dubis pri la vivebleco de tia 
organizajo kaj prezentis plej diversajn argumentojn rilate al eblaj riskoj.

Tamen la entrepreno realiĝis kaj la rezultoj estas surprizaj, eĉ por 
la administrantoj. Jen bildo de ĝia aktiveco dum 1931 :

Elspezoj : 12.875,69 fr.; enspezoj : 7.957,60 fr.
Ricevitaj korespondajoj. — Leteroj : 126; poŝtkartoj : 171; 

presaĵoj : 105 ; entute : 407.
Forsenditaj korespondajoj. — Leteroj: 220; poŝtkartoj: 140; 

presajoj : 413 ; entute : 773.
Kontrolon de la kaslibro faris f-ino Terrijn, prezidantino, kaj s-ro 

Alb. Cognie, komisario de F.E.I. Taksante la provizon da libroj en 
magazeno je ĝia kostoprezo, la Instituto gajnis nete 2,10 fr., malgrau la 
multaj starigkostoj. Feliĉe la akciuloj ne postulas rentumon !

Konsiderante la kontrauagado, ne dam tre korekta, de konkuranta 
Instituto, ni rajtas ĝojegi. Firme kiel roko nia Instituto staras kaj la 
inferaj fortoj vane penos ĝin sufoki. Tiuj, kiuj fosis puton por alia, 
neeviteble mem englitas ĝin!

La enlanda esperantistaro konsentos, ke Flandra Esperanto- 
Instituto plenigis mankon. Kvankam multo jam estas farita, la programo 
efektivigenda ankorau vasta estas! Tial iĝu akciulo de la Instituto : 
akcio kostas nur 100 frankojn. Ni estu solidaraj en la batalo por nia 
pacema idealo !

Subteno por nia revuo
Roberto, dumonate, 10.— ; s-ino E. S., 25.— ; Gérard L..., 25.— ; 

J. v. A., 20.— ; Mart, 10.— ; Piet, 10.— ; Jan 10.— ; entute : 110.— 
frankoj.
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Bonaj Konsiloj por Amantoj
Por tiuj. kiuj amus fraŭlinon, kaj ĝis nun ne sukcesis kapti ŝian 

koron, jen kelkaj bonaj konsiloj.
Por ekamigi vin de fraülino, klopodu akiri unu el ŝiaj haroj ; 

metu ĉi tiun haron sub la selon de arbo : ĝi kunkreskos kun la arbo kaj 
samtempe la amo de la fraülino samgrade pligrandiĝos por vi. Tion 
almenaü kredas la loĝantaro de Denderleeuw kaj ĉirkaŭaĵo.

Se ci tiu rimedo ne efikus, vi ne malesperu, karaj amikoj, car 
estas ankorau multaj aliaj rimedoj. Jen unu el cent : Kaptu verdan 
ranon kaj metu ĝin en truetitan skatoleton ; metu ĉi tiun en neston de 
nigraj formikoj iun Vendredon je noktomezo. Tuj foriru, car la 
mordata rano vekvakos de doloro kaj tiu, kiu aŭdas tion, iĝas surda. 
Post tri au dektri tagojn iru preni la ranskeleton kaj elprenu la 
hokforman osteton ; alhoku ĉi tiun al la vesto de la fraülino : tuj ŝi 
freneze ekamas vin kaj sekvos vin kiel hundeto... JOHN THÉRY

Esperanto kaj Hindujo
Mi tute konsentas kun nia Pola samideano, d-ro Jan Medrkiewicz, 

ke Esperanto estas grava afero por Hindujo. Gis nun nia kara help- 
lingvo estas preskaŭ nekonata en ĉi tiu lando. La gvidantoj de la 
nacia movado postulas, ke ĉiu Hindo lernu la Hindustanan ; certe la 
Hindustana ludas gravan rolon kiel interkomprenilo en Hindujo mem, 
sed estas tarnen senutila por interrilato kun ne - Hindaj landoj.

La Hindoj ne scias, ke fakte ekzistas bonega neütrala lingvo por 
internaciaj rilatoj : Esperanto, laü mia opinio pli facile lern?bla por 
Hindoj ol por aliaj Aziaj popoloj, ekzemple la Japanoj. La parenceco 
inter Hindaj kaj Eŭropaj lingvoj montriĝas, jen miraklo, eĉ en Esper
anto, kvankam d-ro Zamenhof ne konis iun ajn Hindan lingvon. En 
la Hindustana kaj Guĝerata lingvoj la demandrelativoj komenciĝas 
preskaŭ ĉiuj kun k. 2

Esperanto Hindustana
m

Guĝerata
kiu kon kon
kio kia ŝun
kia kaisa kern, kevu
kiel kaisa kevu
kie kahan kian
kiam köb kiare
kiom kitna ketlu
kial kisbaste ŝamate
kies kiska, kiski kono, koni
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Ankaŭ la nombroj montras parencecon ; atentu pri la 9.
unu ek ek
du do be
tri tin trüng
kvar

%
car car

kvin pane pane
ses ce ĈO
sep sat sat
ok at at
nau nau nau
dek dez dez

Jen por esperantistoj interesa vortformado : dant =  dento ; dantaro 
=  erpilo.

Sed por interesigi Hindujon pri Esperanto estas nepre necese, 
ke la esperantistaro interesiĝu pri Hindujo, pri ĝia batalo por libereco 
kaj bonvenu la Hindajn popolojn kiel sendependajn kaj egalrajtajn.

La nescio pri la Hinda problemo estas nekompreneble granda. 
Mi treege bedaŭras, ke s-ro Scherer en Hindujo nur interesiĝis pri 
vidindaĵoj, laŭiris la vojon de la ĉiutaga vojaĝanto kaj ne volis sin 
okupi pri la Hinda problemo.*) Li ne intervjuis unu el la Hindaj 
gvidantoj, sed nur faris kelkajn neĝustajn rimarkojn pri la Hinda 
batalo por libereco. Ke alia homo pristudu la Hindan problemon !

D-ro Privât salutis Gandhi en Marseille ; li estas pacifisto kaj 
fervore subtenas la ideon de neperforteco. Sed li ĝis nun ne konigis al 
la esperantistaro la grandiozan neperfortecan batalon en Hindujo.

Kauze de granda nescio, okazis ofte, ke mia edzo estis ofendata 
en Edropo kaj en Esperantujo. I.a. eminenta esperantisto iam invitis 
lin en sia hejmo kaj dum interparolado substrekis, ke Europanoj estas 
superaj al Hindoj, kvankam li neniam estis en Hindujo ! Alia eminentulo 
diris : „ Mi presigos ĉion, kion vi skribos pri Gandhi, sed ne diru ion

A

kontrau la Angloj !” Cu tio estas ebla ? Gandhi batalas depost multai 
jaroj kontrau la malbona ekspluata sistemo de la Angla administrado !

Multnombre estis la malagrablaj spertoj de mia edzo en Esper
antujo. Tarnen li ankad trovis bonajn geamikojn kaj mi volas speciale 
danki la Milanajn gesamideanojn, kiuj ne nur plej amike ricevis lin kiel 
egalulon, sed ankad uzis tre lerte la kuneston kun Hinda samideano 
por propagandado de nia kara mondlingvo.

Kauze de mia edziniĝo, Hindujo iĝis mia dua patrolando kaj mia 
arda deziro estas, ke ĝi iĝu libéra, egalrajta ano de la granda Esper- 
anta familio. Erna RlECKMANN-SlNDHWAD.

*) Same s-ro Scherer agis en Flandrujo (N.d.l.r.)
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Flandra Kanto Esperantigita
#

A L  A N T V E R P E N O

Teksto de Karei Ledeganck. Muziko de Em. Wambach

Reĝin’ de l’Skeldrivero 
Ho. restis en imag’
Belega tiu tag’!

Vi iris el murar' al ombro de l’somero, 
Ornamis vin la festa vest’,
Kaj rid’ sur lip’, gracia gest’. 

Svarmanta la amas’ de via infanaro 
Aspektis dense kiel papilia aro 
Diverskolora kaj ĝuanta pri l’aer’.
Mi diris : regas vin ankorau goj’, sincer’!

Vespere en kvieto 
Apud la Skeldobord’,
Mi vidis en la Nord’

Spektaklon. kiun ne forgesas la poeto. 
Rebrilis la arĝenta lun’
Majeste en dellagun’,

Sur la ebensupraĵ’ de 1’ monda riverego, 
Sur kiululis sin de mastoj arbarego, 
Portintaj tien ĉi riĉecon de la mond’.
Mi diris : lukson dam naskas via ond’!

Kaj patrolingvan sonon 
Ĉirkaŭe aüdis mi 
En plena harmoni'

Al inda la aspekt’ gi pruntis taktotonon.
Gi vive fluis kun facil’,
Amat', el buŝ’ de via fil’.

Poetanim’ ĉe ĉiuj ŝajne rasdevenas,
Cu plum’, penik’, skulptil’ al ili apartenas. 
Figurlingvaĵ’ kanttuŝis min. „En tiu part’,,, 
Mi diris, „levas sin la sun’ de l’Flandra art'!,,

Tradukis HECTOR VERMUYTEN.



KORTRIJK. — La Beginejo, dumvintre.

3-a Flandra Kongreso de Esperanto.
Kortrijk, 14-15-16an dc Majo 1932 

Honora Prezidanto : Lia urbestra Moŝto L. Gillon. advokato

Provizora Programo
Sabatc : Sonorilarkoncerto kun akompano de Tebaj trumpetoj ; 

interkonatiga kunsido kaj intima dancado en la akceptejo.
Dimanĉe : Diservo kun Esperanta prediko ; oficiala akcepto en 

la urbodomo ; ĝenerala kunsido, ankau en la urbodomo ; komuna 
festeno en la salono de la urba teatro ; posttagmeze teatraĵo kaj 
koncerto en la festsalono de la urbodomo ; vespere brila balo en la 
nova salono de la urba teatro.

Lunde : Matene vizito de la urbo kaj muzeoj ; tagmeze komuna 
tagmanĝo kaj posttagmeze daurigo de la vizito al la urbo. Matene 
estos okazo por viziti la diversajn merkatojn, kiuj estas el la plej gravaj
de la lando.
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La kongreskotizo estas nur 10.— fr., festeno, inkluzive vino, 
kostas 25.— fr., la Lunda tagmanĝo, 10.— fr. La loĝado kostas 15.— 
fr. por 1 persono. 25.— fr. por 2 personoj. dormantaj en sama lito.

La kongresanoj ĝuos fervojan rabaton de 35 °/0.
La kongreskomitato atentigas la partoprenontojn, ke kiel eble 

plej frua aliĝo estas je ilia propra intereso. Granda nombro da kon
gresanoj estas antaüvidata kaj la loĝebleco ne estas senlima ; krom tio 
ne estas garantiata al la malfruiĝontoj konvenan loĝadon je tia 
demokrata prezo ! Tial ne hezitu kaj aliĝu tuj !

Kortrijk estas la sola urbo en nia lando. kiu oficiale subvencias 
Esperantan grupon ; la Esperantistoj montru. ke ili alte taksas la 
lokojn, kiuj honoras nian movadon !

Amase vi partoprenu ! Estas jam de nun certe, ke estos kvazau 
internacia kongreso ! Aliĝu do tuj kaj fervore propagandu por la 3-a 
Flandra Kongreso de Esperanto en Kortrijk !

Propagandilojn kaj informojn volonté havigos: s-ro P. Misschaert, 
Meerschstraat, 1, Kortrijk.

Flandra Rakonto 
LA T E K S I S T O

Dum la krucumo de Kristo mankis najlo. Oni seras, oni seras, 
sed nenie trovis unu.

Dume alvenis teksisto. Vidante, ke la ekzekutisto ne povis fini 
sian laboron, li kuris hejmen, eltiris grandan najlcn el sia teksilo kaj 
portis ĝin al la Judoj.

Kaj Jesuo, nun najlita sur la kruco, sin turnis al la teksisto kaj 
diris al li :

„Teksisto, teksisto! Kion vi faris ?... Mi antaudiras al vi : vi 
neniam estos feliĉa sur tero... neniam !”

Depost tiam, la teksisto estas la plej mizera el ĉiuj homoj.
Rerakontis Maria MOONS.

Flandra Ligo Esperantista
Ni memorigas, ke la sekvanta kunveno okazos Dimanĉon, la

6-an de Marto en Gent en „Café Georges” Catalognestraat, 2, de la
10-a ĝis la 12-a kaj de la 2-a ĝis la 4-a.

(Post la kunvenoj estos okazo por viziti la grandan, fastmezan 
foiron.)



EsperantoEkzamenoj
La 3-an kaj 17-an de Aprilo okazos Esperanto-ekzamenoj, 

organizitaj de Flandra Esperanto-Instituto, lauvice en Aalst kaj 
Kortrijk, je la 10-a matene.

La personoj, kiuj deziras partopreni, pagu kiel eble plej baldaix 
la sumon de 10.— fr. per poŝtĉeko 1969.06 de la sekretario-kasisto de 
F. E. !.. s-ro G. Debrouwere, Kortrijk.

Programo :
Kapableco

Legado
Supera

15 p.
Simpla

10 p.
Klarigoj (esperante por supera) 15 10
Konversacio 15 ---
Diktajo 15 15
Traduko Esp.-Fl. 10 10
Gramatiko (esperante por supera) 20 20
Traduko Fl.-Esp. 15 15
Redaktaĵo 20 20

125 p. 100 p.

Uzo de vortaro malpermesata !
La ejo, en kiu okazos la ekzamenoj, estos komunikata en nia

sekvanta numero. Qujn informojn vo'onte havigas t'-ino Juliette Terryn,
Raapstraat, 82, Gent, prezidantino de F. E. J. kaj de la juĝantaro.

Arto kaj Vivo
de Prosper van Langendonck

Grande arto ne subite falas de el la aero ; ĝi ne estas tuj akirebla. 
La arto kreskas kun la vivo el kiu ĝi ĉerpas forton, kelkfoje eĉ reefike. 
Oni ne supreniras al la belo per la ŝtuparo de reguloj kaj sistemoj. 
Arto estas formo ; arto estas formo de vivo ; iu per vivosuko nutrita 
planto, kiu jam povas esti bela pro sia stranga, abunda, gracia aŭ 
proporcia vegeto kaj kies absoluta belo estas la floro ; la floro preskau 
neniam ekzistas sen la trunko kaj neniam sen la radiko, kiu enpenetras
en la vivon.

.Tradukis Martha VERVLOET.
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Mondliteraturo
EN LA VALO NEĜA VENTO

de Piotr Dalman

En la valo neĝa vento 
Blovas dam pli ;
Fajro sur kameno mia 
Krakas drkaü mi.

Ce 1’ kamen' el pipo ringe 
Fumon lasas mi...
Ciuj rememoroj miaj 
Flugas for kun ĝi.
(El „El Parnaso de Popoloj”)

Kie estas la esperoj,
La junec’ el or* ?
Kiel vento la blovanta 
Ili flugis for !
t •

Vent’ sen celo, mi sen celo,
Kun vi, fumo, tri...
Tri sen celo en la mondo 
Kune flugu ni !

El la Pola tcadukis
A. G r a b o w sk i.

Inter Ni
Aalst. Pioniro. Ĉiudusemajne, Merkrede, okazas kant- 

vespero, gvidata de s-ro Pevernagie ; la alian Merkredon okazas 
leciono por progresantoj. Niaj membroj régulé legas la belajn librojn 
de nia biblioteko ; nia agema prezidanto proponis aĉeti la el la Angla 
de Bulthuis tradukitan verkon „Jane Eyre” .

Aarschot. F. G. E. »,La Progreso — La 6-an de Februaro 
estis fondata en nia urbo Flandrema Grupo Esperantista : ĝia nomo 
estas „La Progreso” . La grupo kunvenas dusabate je la 7 1/2 h. en sia 
sidejo „Vlaamsch Huis” , Deertschestraat.

Dank al nia vigla gvidanto, s-ro Joz. Van Winckel, okazas jam 
de Novembro pas. ĉiusemajne kurso por komencantoj kun almenau 20 
lernantoj. Ciu estas laborema kaj samideane ni progresas !

Antwerpen. — Flandrema Grupo Esperantista. — Dimanĉon 
la 21-an de Februaro nia grupo faris ekskurson al Hamme por viziti 
la duoblajn samideanojn de la tiea grupo „Juna Flandrujo” ; pli kaj pli 
stredĝas la amika banto, kiu kunligas niâjn du çrupojn. Kelkaj el niaj 
membroj jam aliĝis al la Kortrijka kongreso ; ni klopodos por ke nia 
grupo bone estu reprezentata ĉe nia 3-a.

La Rekta Vojo. — La 23-an de Januaro la grupo kunvenis 
por sia jarkunsido, El la decidoj la plej interesaj estas : L. R. V. restas 
aliĝinta àl F. L. E. ; êiu membro de L. R. V. havos senpagan abonon

148



al F. E. ; ni sendos 30 brikojn al la Organiza Komitato por la Zamen- 
hof-Monumento ; por la venonta vintro ni organizos novan kurson.

Jam 12 el niaj membroj sin provizore anoncis por la kongreso 
en Kortrijk. La 10-an au la 24-an de Julio ni havos ekskurson per 
vaporboato al Vlissingen. Antverpenaj kaj najbaraj grupoj ne forgesu 
tiujn datojn !

La sanstato de nia simpatiinda prezidanto, s-ro Karnas, pli kaj 
pli boniĝas ; ni esperu. ke tio bone influu nian grupan vivon.

Brussel. — N.E.L.E — Nia grupo decidis buŝe klarigi kaj 
komentarii la kurson, kiu baldaü aperos en „Toerisme” , la organo de 
1’ V. T. B. Q  tiuj klarigaj lecionoj okazos en nia sidejo „Breughel” , 
Em. Jacqmainlaan, 37, Brussel, dun unuan kaj trian Merkredon de 
1’ monato tuj post apero en la V. T. B.-organo. Propagandu ĉe la 
V. T. B.-anoj, por ke ili enskribigu sin en la suprecitita ejo dun 
Mardon de la 20-a ĝis la 22-a aŭ ĉe la sekretario : Adolf De Keyzer, 
Pieter Van Humbeekstraat, 3, Molenbeek.

Gent. — La 4-an de Februaro komenciĝis Esperanto-kurso en 
la Popoluniversitato ; gvidas k-do Follman, Wondelgemstraat, 26, Gent.

Mechelen. — La Estonto. — Dank’ al vigla propagando en 
la gazetaro kaj kunlaborado kaj morala subteno de V. T. B., nia kurso 
iĝis vera sukceso. Kuraĝe eklernas nian lingvon dudeko da entuziasmaj 
lernantoj, i.k. enloĝantoj de Boom, Esschen, Merchtem, kiuj tempe 
loĝas en nia urbo. La kvanto ne estas tre granda, sed ni certigas, ke 
la kvalito taugas, kaj ke baldaü duj lernantoj iĝos fidelaj anoj de nia 
grupo.

Erare F. E. de Februaro mencias, ke ni kunvenas merkrede ;
A

estas marde post la kurso, je la 20 1/2 h., ke la Mehlenaj samideanoj 
interfratiĝas en sia ejo: Kafejo „Het Pleintje” , Onze Lieve Vrouw- 
straat, 71. Ciu samideano, kiu venas Mehlenon, estas bonvena !

La kurso, kiu aperos en „Toerisme” , la organo de V. T. B., 
estos klarigata dum niaj dusemajnaj kunvenoj. Samideanoj, propagandu 
per tiu kurso en la V. T. B. rangoj !

Oostende. — La 2-an de Februaro okazis provizora kunveno, 
kies celo estis fondo de esperantista grupo en nia urbo.

Oudenaarde. — La kurso bone progresas kaj duj membroj 
akurate êeestas la lecionojn. Oni jam priparolas la fondon de grupo en 
la monato Junio kaj jam de nun oni aranĝos laueble ekskursojn kune 
kun la Ronsaj gesamideanoj.

Roeselare. — Okazas nun en nia urbo du kursoj de Esperanto : 
unu por fraulinoj, kun 30 lernantinoj, kaj unu por sinjoroj kun 40
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lernantoj. Jen la rezulto de sisteme farita propagando. Baldau estos 
fondata grupo, kiu zorgos, ke Esperanto pli kaj pli disvastiĝu en 
Roeselare kaj drkaŭaĵo.

Ronse. <— La Paca Stelo. — Jen la programo por la monato 
Marto. La 2-an la kantemaj gesamideanoj ĉeestu la ĝeneralan kant- 
vesperon ; oni disdonos kiel kutime la notlibrojn. La 9-an ni daŭrigos 
nian gravan laboron „Tiel la Flandroj rakontas' ; ĉi tiun vesperon ni 
finos la unuan novelon. La 16-an ni faros ekzercojn pri komercaj 
tekstoj ; precipe la vortoj kaj esprimoj rilate al la teksado estos pri- 
traktataj. La 23-an ni ektradukos la 4-an novelon el la supre-citita 
verko ; multnombre la membroj ĉeestu ĉi tiun tre praktikan perfektigan 
ekzercadon.

Jam kelkaj membroj sin anoncis por aliĝo al la 3-a Flandra 
Kongreso de Esperanto en Kortrijk. Ni penados por tien konduki 
karavaneton.

St. Niklaas. — Al Triumfo. — Depost la foriro de s-ro 
Mortelmans, nia juna profesoro de Esperanto el Antwerpen, la vivo 
de la grupo malvigliĝis. Kvankam nia sekretario promesis daürigi la 
kurson, li ĝis nun pro profesiaj kialoj ne kapablis plenumisian promeson 
kaj eĉ intencas eksiĝi kiel sekretario. Baldaŭ okazos ĝenerala kunveno 
por elekto de nova estraro ; du vera Al Triumfano tiam ĉeestu.

ĈIAM ANTAUEN

En Aarschot, Brussel kaj Mechelen fondiĝis Flandra Ligo-grupoj; 
baldau estos fondata en Roeselare grupo. Kiu estas la loko, kies vico 
nun estas? Cu Oostende? Tie ankau Flandra Ligo havas bonajn amikojn, 
kiuj zorge pretigas la terenon, precipe per la gazetaro. Cie, kie la 
propagando kuŝas en la manoj de junaj samideanoj, ni gajnas la batalon: 
baldaii ankau „la Reĝino de l’Maro” estos de ili kaptita.

Muite ankorau povas esti farata en Diksmude, Herentals, en la 
provinco Limburgo kaj aliaj regionoj. Kiu tie eklaboros? Precipe en 
Herentals, kiu ekmovigos la plugilon? Kaj en la Waaslando, kiu prila- 
boros tiun regionon? Kvankam ni ĉiutage povas noti sukceson, la prila- 
borota kampo restas tre vasta. Estas des devo kunlabori, partopreni 
nian ofensivon. Ni ne haltu, estas terenperdo : dam antauen por la 
verdigo de Flandrujo !

G. D.
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Pri la Ĉe - lnstituto. — Intervjuante s-inon J, Ishrŭcker, s-ro 
Julio Baghy ricevis de ŝi la jenan deklaron, koncerne la Ce - Instituton: 
„De la Esperanta publiko la Instituto spertas grandan simpation, kaj de 
la ne - Esperanta publiko eĉ pli grandan. Jes, ni spertas ankau 
antipation en kelkaj gvidantaj rondoj, malgraü la okulfrapa fakto. ke la 
plej gravaj personoj de la Esperanta mondo ĝin subtenas kiel konsilan- 
toj. Ne konsciante pri ia malutilo, kiun la Instituto kauzas al la movado, 
ni povas trovi la kauzon nur en la envio, kiun devis sperti ĉiu sukcesanta 
entrepreno...”

Militrezistado kaj Belga Parlamento. — Du Flandraj anoj 
de la Belga parlamento. s-roj Hermans kaj De Backer, demandis la 
registaron pri traktado de la kvar militrezistantoj - Lejeune, Behrens, 
Scalier kaj de Schrijver, kiuj rifuzis servi en la armeo pro siaj re- 
ligiaj konvinkoj, kun du politikaj rifuzantoj - van Dijck el Antwerpen 
kaj Simoens el Brasschaat.

La du parlamentanoj volis scii eu la kondamnoj, du ĝis kvar 
monatoj en malliberejo, metataj sur tiuj homoj, estas akordeblaj kun 
la kristana kaj homa moralo de registaro, kiu estas subskribinta la 
Kolleg-Pakton. Ili postulis la tujan reliberigon kaj eksigon el la armeo 
de tiuj viroj. (El ..La Militrezistanto”)

Katholieke Jongeren Vredes-Aktie (Katolika Junulara Paca- 
gado) decidis aldoni esperanto-tekston al siaj pacifistaj sigelmarkoj. Iom 
post iom Esperanto akiras ekzistrajton en duj medioj. La sama asocio 
eldonas monatan gazeton „Vredesaktie” (Pacagado), abonebla po 5.— 
fr. jare ĉe M. Matthys, Ieperstraat, Gheluwe. Tuj post sia apero, la 
glumarkoj estos haveblaj ĉe la Flandra Esperanto-Instituto.

Esperanto en Nederlando. — El la multaj ekzamenoj. kiuj du- 
jare en Nederlando okazas por multaj fakoj, en la pasinta jaro la 
esperantaj ekzamenoj estis plej bone partoprenitaj : la nombro da 
kandidatoj estis 960. En 1930 la nombro estis 650, en 1929 - 300.

En Cannes, la konata Franca banurbo, duj vojmontriloj surhavas_ ‘ 1 r ' t i
dulingvajn klarigojn - Francajn kaj Esperantajn.

Rimarkindaj lernolibroj. — Flandra Esperanto - Instituto tre 
dankas s-ron H. J. Bulthuis. L. K., el Nederlando, kiu sendis la prespro- 
vajojn de kvin baldau aperontaj legolibroj, precipe por infanoj, sed tre 
taugaj ankau por komencantaj plenkreskuloj. Estas :

1) Allereerste Esperanto-Leesboekje. La juna Komencanto.
la kaj 2a parto. La verkisto jam de nun promesas 3an parton, baldau 
sekvontan.
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2) Rapide kaj bone. la kaj 2a parto.
3) La juna Robinsono.
La du lastaj estas abunde ilustritaj kaj tial tre allogaj por infanoj. 

La kvin libroj enhavas vortlistojn, ĉu ĉe ĉiu leciono, eu je 1' finiĝo de 1’ 
libro. Ili ankad klarigas, nur pere de ekzemploj, vortformadon kaj 
kelkajn gramatikajn malfacilajojn. Ni varme rekomendas la tutan serion 
al kursgvidantoj; ili certe trovos ion, kio ofte mankas : facilaj legajoj. 
La libroj estos haveblaj pere de Flandra Esperanto-Instituto.

Bibliografie*
**• • l MJ \ ». , f t ' •vM: | /

(Ni recenzas duope senditajn verkojn, unuopajn ni citas. Ĉiu 
verko estas havebla ce Flandra Esperanto-Instituto.)

Ses Kantoj. Sechs Lieder. Zes Liederen. — Tekstoj de 
Catharina Roskes-Dirksen ; muziko de Dina Appeldoorn. Eldonis la 
poetino, Anemoonstraat, 96. ’s Gravenhage ; poŝtkonto: 52008. 12 pĝ. ; 
27 x 35 cm. Prezo : Nfl. 1,50.

Car nomo de tradukinto ne estas montrita, ni konjektas, ke nia 
Nederlanda samideanino mem tradukis siajn kantojn. Verŝajne la 
esperantaj tekstoj estas la originalaj ; ni diras „verŝajne” , ĉar vere 
la Germanaj kaj Nederlandaj versoj estas tiel fluaj kiel la Esperantaj. 
Pli ol unufoje ni jam laudis la senpretendeman talenton de s-ino 
Roskes : ŝiaj poemoj estas simplaj kaj ĉarmaj lad formo, enhavo 
kaj esprimo.

La muziko de Dina Apeldoorn tute harmonias kun la versoj, 
reliefigas ilin. Neniu el la kantoj postulas specialan kapablecon de 1’ 
kantisto, la karakteriza akompanaĵo ne specialan lertecon de 1’ pianisto. 
Ci tiu muziko, kvankam ne akrobata, estas pura, altnivela arto.

Ni esperas, ke la eldonintino trovos la merititan apogon ĉe 1’ 
esperantistaj muzikamantoj por kantigi ĉi tiujn kantojn ne nur dum 
esperantaj festoj, sed ankad dum ne-esperantaj. Kiu tion faros, sukeeson 
akiros.

Sendiuloj ŝturmas Dnepron (Skizoj pri ateistaj sturmbrigadoj) de 
O. Levada; elukrainigis V. Kolĉinski. Eldonis : Ekrelo, Leipzig. H 
pĝ; 13x18 cm. Prezo : 0,20 mkg.

La brosuro montras kiel 13 ateistaj sturmbrigadoj partoprenas la 
konstruon de l'Dnepra hidroelektrejo - „ĝi estas defio al sinjoroj kaj 
fabrikmastroj, al pastraĉoj kaj ties diaĵoj, defio al la tuta malnova, putra 
mondo.” Kiu interesiĝas pri la priatendinda evoluo de Sovetio legu la 
broŝuron.
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H U I S  D E  L E Y
Driekoningenstr., 43, Berchem

De Ley & Verschueren
CITÉ

'N r* 143-144-145-146-147-179- 
• 180-208-209

(Jfoote keus in Vrouw-&Man«;tofFen 
Zijde, Fluweel en Voedering

Mehanika Velurteksejo

Ad. Vandendriessche
Vichte - apud - Kortrijk, Belgujo

Telefono : Vichte 60 

EKSPORTADO

Patisserie de l'Avenue
FLORENT REISS

Q uellinstraat, 11, Antwerpen 
Telefono 255.98

Specialiteit van ijsroom
Speciale fama pro la glaciaĵoj

Prachtig Verbruiksalon
Belega salono

Spoedige en verzorgde bediening 
Rapida kaj prizorgita servo

B a N K  V O O R  H A N D E L  
i E N  N I J V E R H E I D

Anonima Societo

Kapitalo kaj Rezervoj :
Fr. 20.000 000

Filioj en ĉiuj ĉefaj Komunumoj 
de la provinco Okcident-Flandrujo

Ĉ1UJ BANKFAROJ

VLAAMSCH HUIS

U B O E N I N U f i E
D oornijkstraat, 52, K O R T R IJK

Agrabla Kafejo
Salono por Kunvenoj

Hejmo de l’Flandraj Esperantistoj

La adreso por ĉio koncerne 
1 Fotografado

Kinematografado
Lumbildoj

estas

K T  A  B L 1 S S E M  E N TGr YSELYNCK
Onze Lieve Vrouwstraat, 23

KORTRIJK

PANNEN HUIS
Ferd. Jan ssen s

Consciensceplein, 3, Antwerpen
Telefoon 210.23

B E K E N D  V O O R  Z I J N  E X T R A  D R A N K E N

Zaal voor Maatschappijen 
KOUD BUFFET GOEDE BEDIENING

Ejo de Flandrema Grupo 
Esperantista

D E  B E U  I E I
Meubelen, beddegoed

B e h a n g e r i j

A d o lf  V e rh e y d e n
Klapdorp, 103 Antwerpen 

Telefoon 235.94

Presejo C EN TR A L, Provinciestraat, 130, Antwerpen


